
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Oferta PFR TFI

Kompleksowe wdrożenie oraz 
wsparcie Pracodawcy i Pracowników



Szanowni Państwo,

w 2019 roku weszła w życie ustawa o Pracowniczych 
Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach 
Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. 
PPK to powszechny i  dobrowolny system 
długoterminowego oszczędzania,  dostępny 
dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają 
obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym.

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
w tworzeniu systemu PPK pełni szczególną funkcję 
instytucji wyznaczonej, która gwarantuje pracodawcom 
i pracownikom dostęp do oferty PPK. Tym, co wyróżnia 
nas spośród oferty innych instytucji f inansowych, 
jest obowiązek obsługi każdego pracodawcy, który 
wyrazi taką wolę, niezależnie od wielkości f irmy.

Aby ułatwić i usprawnić wdrożenie PPK w firmach, które 
zdecydują się na podjęcie współpracy z PFR TFI S.A., 
powołaliśmy zespół ekspertów, który będzie wspierał 
Państwa swoją wiedzą na każdym etapie tworzenia i prowadzenia PPK. Nasza oferta 
zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie zarówno działań administracyjnych, 
operacyjnych, szkoleń, jak i komunikacji oraz obsługi zleceń PPK. Jesteśmy przekonani, 
że nasza propozycja to praktyczne rozwiązania służące osiąganiu celów biznesowych 
i społecznych.

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ma niezbędne doświadczenie 
w inwestowaniu powierzonych środków. Zarządzamy 15 funduszami zamkniętymi 
aktywów niepublicznych, które inwestują w polską gospodarkę i rozwój polskich 
przedsiębiorców zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wspieranie długoterminowego oszczędzania oraz budowanie bezpieczeństwa 
finansowego traktujemy jako najważniejsze spośród postawionych przed nami zadań. 
Jesteśmy przekonani, że Pracownicze Plany Kapitałowe to program solidarności 
i odpowiedzialności społecznej uczestników rynku.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną przez PFR TFI S.A. ofertą 
prowadzenia PPK w Państwa firmie.

Zapraszamy do współpracy!

Ewa Małyszko 
Prezes zarządu PFR TFI S.A.
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Kim jesteśmy

Podmiot rynkowy

jesteśmy częścią Grupy Polskiego Funduszu 
Rozwoju, naszym jedynym akcjonariuszem jest 
Polski Fundusz Rozwoju S.A.

zarządzamy 15 funduszami zamkniętymi aktywów 
niepublicznych

wartość aktywów funduszy zarządzanych przez 
PFR TFI wynosi ponad 7 mld złotych

pracujemy na rzecz przedsiębiorców, samorządów, 
firm strategicznych i prywatnych inwestorów

zarządzamy funduszami,  opierając się 
na najlepszych praktykach rynkowych
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Instytucja wyznaczona w PPK

Jako wyznaczona instytucja finansowa jesteśmy skoncentrowani na PPK, które 
stanowią główny obszar naszej działalności, i dostarczeniu Pracodawcom 
i Pracownikom najwyższej jakości zarządzania PPK

Szczególną rolą PFR TFI jest wspieranie Pracowników w długoterminowym 
oszczędzaniu oraz budowaniu bezpieczeństwa f inansowego poprzez 
uczestnictwo w PPK

jesteśmy wyznaczoną instytucją 
f inansową, która nie może 
odmówić żadnemu zgłaszającemu 
się Pracodawcy zawarcia umowy 
o zarządzanie PPK

zapewniamy wszystkim 
Pracodawcom i Pracownikom 
dostęp do oferty PPK

zarządzamy subfunduszami 
zdefiniowanej daty w ramach 
PFR PPK Specjalistycznego 
Funduszu Inwestycyjnego 
Otwartego

Dlaczego wiemy, o czym mówimy
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Jakie są nasze zadania

Zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty w ramach 
PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Utworzenie i prowadzenie rachunku 
PFR PPK dla każdego Uczestnika

zarządzanie ośmioma subfunduszami 
utworzonymi w ramach PFR PPK SFIO, 
których polityka inwestycyjna jest 
dostosowana do wieku Uczestników 
PFR PPK

a n a l i z o w a n i e  s y t u a c j i 
makroekonomicznej, rynków 
finansowych oraz poszczególnych 
instrumentów finansowych

1 2

podejmowanie decyzji inwestycyjnych 
dotyczących środków Uczestników 
wpłacanych do subfunduszy PFR PPK 
SFIO

stałe monitorowanie ryzyka 
inwestycyjnego oraz nadzorowanie  
procesu inwestycyjnego

3 4

ewidencja danych identyfikacyjnych 
Uczestnika, danych teleadresowych, 
informacji o osobach uprawnionych

1 rozliczanie wpłat na rachunkach 
PPK z podziałem na źródła wpłat2

dokonywanie wpisów o zbytych 
i  o d ku p i o nych  j e d n o s t ka ch 
uczestnictwa, udzielenie informacji 
o podziale środków i wpłat między 
subfundusze

3 przyjmowanie i realizowanie 
zleceń Uczestników PPK4

obsługa spraw spadkowych i dyspozycji 
osób uprawnionych, ustania ustawowej 
wspólności majątkowej

5
ewidencjonowanie na rachunku 
wszystkich pozostałych zdarzeń 
związanych z uczestnictwem 
danego Pracownika w PFR PPK

6
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Obowiązek informacyjny

Sporządzenie i przekazywanie Uczestnikom PPK informacji:

o zawartej umowie o prowadzenie PFR PPK, zawierającej opis istotnych 
dla Uczestnika zasad prowadzenia PFR PPK oraz uprawnień i obowiązków 
Uczestnika PFR PPK

1

o corocznej wysokości wpłat dokonywanych na rachunek PFR PPK2

o warunkach wypłaty środków z PFR PPK obowiązujących osoby, które w danym 
roku kalendarzowym skończą 60 lat.3

Rozliczenia Raportowanie

 ● rozliczenie podatku dochodowego 
od osób f izycznych, rozliczanie 
i obsługa należności do ZUS oraz 
Funduszu Pracy (w przypadkach 
przewidzianych ustawą o PPK)

 ● przygotowywanie i dostarczanie 
raportów wymaganych przepisami 
prawa

 ● prowadzenie rejestru reklamacji 
dotyczących PPK, udzielanie 
w y j a ś n i e ń  i  o d p o w i e d z i 
na zgłaszane reklamacje

ReklamacjeObsługa korespondencji i zapytań

 ● odpowiadanie na bieżące 
pytania Uczestników PFR PPK 
i Pracodawców

 ● o b s ł u g a  ko re s p o n d e n c j i 
z Uczestnikami PPK

Jakie są nasze zadania
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Harmonogram wdrażania PPK

Wyjątek: podmioty zatrudniające należące do jednej grupy kapitałowej  mogą przystąpić do PPK 
w terminie, w którym przystępuje do nich największa  firma z grupy.

2019

2020

2021

Wejście w życie ustawy1 stycznia

Termin dołączenia do programu
1 lipca

 podmioty zatrudniające
co najmniej 250 osób

(wg stanu na 31.12.2018)

Ostateczny termin podpisania
umowy o zarządzanie PPK

25 października

Ostateczny termin podpisania
umowy o prowadzenie PPK

12 listopada

Termin dołączenia do programu
1 stycznia

podmioty zatrudniające
co najmniej 50 osób

(wg stanu na 30.06.2019)

Ostateczny termin podpisania
umowy o zarządzanie PPK

24 kwietnia

Ostateczny termin podpisania
umowy o prowadzenie PPK

11 maja

Termin dołączenia do programu
1 lipca

podmioty zatrudniające
co najmniej 20 osób

(wg stanu na 31.12.2019)

Ostateczny termin podpisania
umowy o zarządzanie PPK

27 października

Ostateczny termin podpisania
umowy o prowadzenie PPK

10 listopada

Pozostałe podmioty
zatrudniające

Jednostki sektora
finansów publicznych

Termin dołączenia do programu1 stycznia 1 stycznia

Ostateczny termin podpisania
umowy o zarządzanie PPK

23 kwietnia 26 marca

Ostateczny termin podpisania
umowy o prowadzenie PPK

10 maja 10 kwietnia
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Proces wdrażania PPK 
i obowiązki Pracodawcy

od 01.01.2020

do 11.05. 2020

do 24.04.2020

Etap 1
Wybór instytucji 
finansowej

Etap 2
Podpisanie umowy 
o zarządzanie PPK 
w formie elektronicznej 
za pośrednictwem 
aplikacji

Etap 3
Podpisanie umowy 
o prowadzenie PPK 
w formie elektronicznej 
za pośrednictwem 
aplikacji

 ● Zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie 
PFR PPK SFIO

 ● Zgłoszenie Pracowników do PFR PPK 
i aktualizowanie l isty zgłoszonych 
Pracowników, przekazywanie aktualizacji 
do Funduszu 

 ● Obliczanie i  odprowadzanie wpłat 
f inansowanych przez Pracodawcę 
i Uczestnika

 ● Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji 
PFR PPK, np. dotyczącej obliczania 
i odprowadzania wpłat

 ● Realizowanie obowiązków informacyjnych 
w o b e c  U c z e s t n i kó w  P F R  P P K , 
w tym udzielenie informacji o:

 • możliwości zadeklarowania wpłat 
dodatkowych przez Uczestnika,

 • możl iwośc i  zmiany  wysokośc i 
lub rezygnacji z wpłat dodatkowych.
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Proces wdrażania PPK 
i obowiązki Pracodawcy

 ● E l e k t ro n i cz n e  z awa rc i e  u m ów 
o zarządzanie i prowadzenie PPK, 
w uzasadnionych przypadkach jest również 
możliwe zawarcie umowy o zarządzanie 
PPK w tradycyjnej formie papierowej

 ● Realizowanie obowiązków informacyjnych 
wobec Funduszu, np. informowanie 
o zmianach wysokości wpłat dodatkowych  
f inansowanych przez Pracodawcę, 
o złożeniu przez Uczestnika rezygnacji 
z wpłat do PPK

 ● Zgłoszenie i aktualizowanie listy 
Uczestników PFR PPK, w tym terminowe 
przekazywanie do Funduszu informacji 
o nowych Uczestnikach

Etap 4
Obliczenie wysokości 
wpłat oraz przekazanie 
ich do wybranej instytucji 
finansowej

Etap 5
Obowiązki informacyjne 
względem Pracowników 
oraz PFR TFI
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Nasze wsparcie w realizacji 
obowiązków Pracodawcy

 ● Generowanie i przekazywanie do Funduszu zbiorczych 
informacji o wpłatach do PPK ze wskazaniem wartości 
wpłat dla poszczególnych Uczestników 

 ● Elektroniczny dostęp do dyspozycji i informacji 
przekazanych do Funduszu

 ● Przeglądanie historii wpłat, listy Uczestników PFR PPK 
i ich statusów związanych z uczestnictwem w PPK

 ● Obsługa dyspozycji Uczestników PFR PPK, w tym:

 • odwołanie lub zmiana wpłaty dodatkowej Uczestnika

 • złożenie wniosku o wznowienie odprowadzania 
wpłat do PPK

 • złożenie deklaracja rezygnacji z PPK

 • obsługa dyspozycji zmiany wpłaty podstawowej 
Uczestnika.

 ● Realizowanie obowiązków informacyjnych wobec 
Funduszu

 ● Wznawianie dokonywania wpłat dla Uczestników 
PFR PPK

udostępniana przez nas aplikacja wspomaga Pracodawcę
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Narzędzia wsparcia dla Pracodawcy

SZKOLENIA
realizowane z udziałem specjalnych zespołów 
wdrożeniowych GRUPY PFR

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI

APLIKACJA PFR iPPK
obsługa plików w formatach generowanych przez 
najpopularniejsze na rynku systemy kadrowo-płacowe

INFOLINIA
Specjalna infolinia obsługiwana przez naszych 
ekspertów PFR TFI

(+48) 22 539 26 00 
rozmowa z konsultantem 
od pon. do pt. w godz. od 8.30 do 16.30

pracodawcy mogą przekazywać pytania również 
drogą elektroniczną, na adres e-mail: ppk@pfrtfi.pl



strona 12

Aplikacja dla Pracodawcy

 ● zawarcie umowy o prowadzenie PFR PPK

 ● rejestracja Pracowników do PFR PPK

 ● obsługa dyspozycji składanych przez Pracowników 
u Pracodawcy

 ● rozliczanie wpłat przekazywanych na PFR PPK

 ● generowanie raportów

 ● udostępnianie szablonów dokumentów związanych 
z PPK 

zarządzanie uprawnieniami osób obsługujących aplikację 
PFR iPPK wskazanych przez Pracodawcę

obsługa plików w formatach generowanych przez 
najpopularniejsze na rynku systemy kadrowo-płacowe

zarządzanie kartotekami zarejestrowanych Pracowników

PFR iPPK

możliwość integracji systemu kadrowo-płacowego 
Pracodawcy z systemem informatycznym agenta 
transferowego PFR PPK SFIO, używanym przez Fundusz 
w celu ewidencjonowania wpłat do PPK

autoryzacja czynności z wykorzystaniem jednorazowych 
kodów SMS oraz specjalnych linków internetowych 
zapewnia bezpieczne korzystanie z aplikacji
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PFR iAT

Nowoczesna platforma on-line przeznaczona dla Pracowników

Bezpieczny i wygodny dostęp do informacji o środkach 
na rachunkach PFR PPK oraz składanie dyspozycji:

historia wszystkich dyspozycji Uczestnika

możliwość złożenia wybranych dyspozycji 
związanych z uczestnictwem w PFR PPK

dostęp do cyklicznych raportów, powiadomień, 
potwierdzeń

lista osób uprawnionych wskazanych przez 
Uczestnika PFR PPK

historia transakcji finansowych, wysokość wpłat 
dokonanych przez Pracownika, Pracodawcę 
i Państwo

przeglądanie i weryf ikacja danych Uczestnika, 
takich jak: dane osobowe, kontaktowe i adresowe, 
z możliwością ich aktualizacji

sprawdzanie stanu rachunków PFR PPK Uczestnika:

 ● saldo rachunku

 ● zrealizowane transakcje na rachunku

 ● treści zleceń i dyspozycji

 ● zestawienia roczne.

możliwość pobrania wzorów formularzy składanych 
u Pracodawcy
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Infolinia oraz adres e-mail 
dla Pracowników

Dostęp do informacji dotyczących rachunku PFR PPK, wyników 
zarządzania oraz strategii inwestycyjnych subfunduszy 
wydzielonych w ramach PFR PPK SFIO.
Wyceny subfunduszy PFR PPK SFIO dostępne są na stronie internetowej 
PFR TFI, pod adresem: www.pfrtfi.pl.

INFOLINIA

+48 22 539 26 11*

* numer dostępny również z zagranicy 
i z telefonów komórkowych.

Pracowników zapraszamy do kontaktu 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 16.30.

Opłata za połączenie wg cennika operatora.

Pracownicy mogą kontaktować się z nami 
drogą elektroniczną, na adres e-mail : 
ppk@pfrtfi.pl
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Edukacja

Udostępnienie nowoczesnej platformy PFR iPPK, umożliwiającej bieżące 
zarządzanie PFR PPK

Zespół PPK:

 ● zespół obsługi PFR PPK wspierający Pracodawcę

 ● zespół obsługi infolinii dla Pracowników

Szkolenia realizowane są z udziałem zespołów wdrożeniowych 
PPK Grupy PFR w lokalizacjach uzgodnionych z Pracodawcą i obejmują:

 ● zasady funkcjonowania PFR PPK i korzyści płynące z uczestnictwa w 
PFR PPK (szkolenia informacyjno-edukacyjne)

 ● zagadnienia szczegółowe dotyczące funkcjonowania PPK 
dla Pracowników podmiotu zatrudniającego, obsługujących PPK 
po stronie Pracodawcy

 ● obsługę aplikacji PFR iPPK dla Pracodawcy oraz aplikacji PFR iAT 
dla Pracownika

 ● specjalne szkolenia dla reprezentacji Pracowników i strony społecznej, 
uzgodnione z Pracodawcą.

Niezależnie od tego proponujemy przeprowadzenie szkoleń z 
wykorzystaniem narzędzi porozumiewania się na odległość oraz wsparcie 
bieżące konsultantów infolinii i Pracowników PFR TFI.

Narzędzia komunikacji wewnętrznej udostępniane Pracodawcy 
i Pracownikom:

 ● broszury i informatory elektroniczne

 ● mailing informacyjny do Uczestników

 ● cykl artykułów o PPK i funduszach zdefiniowanej daty przeznaczonych 
dla pracowników

 ● przewodniki i edukacja z wykorzystaniem e-learningu w zakresie 
korzystania z udostępnionych aplikacji.
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Współpraca z zaufanymi partnerami

Wspiera PFR TFI w zakresie przeprowadzania szkoleń edukacyjno-informacyjnych 
dotyczących funkcjonowania PPK.

PFR Portal PPK Sp. z o.o.

Pełni funkcję agenta transferowego funduszu PFR PPK SFIO, prowadzi rachunki 
Uczestników PFR PPK, rozlicza wpłaty oraz realizuje dyspozycje Uczestników PFR PPK.

PKO BP Finat Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.

PKO BP Finat Sp. z o.o.

Bank PKO BP S.A.
Pełni funkcję depozytariusza, czyli banku odpowiedzialnego za:

 ● prowadzenie rachunków, na których przechowywane są aktywa subfunduszy 
PFR PPK SFIO

 ● bezpieczeństwo aktywów zgromadzonych w subfunduszach PFR PPK SFIO

 ● nadzór nad przeprowadzaniem wycen aktywów subfunduszy PFR PPK SFIO

 ● nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem subfunduszy PFR PPK SFIO.
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Fundusz zdefiniowanej daty

Wpłaty Pracowników oraz Pracodawców do PPK będą inwestowane w subfundusze 
zdefiniowanej daty wydzielone w ramach funduszu PFR PPK SFIO. Za wpłaty dokonywane 
na rachunki Uczestników będą nabywane jednostki uczestnictwa poszczególnych 
subfunduszy, przy czym każdy Uczestnik zostanie przypisany do określonego subfunduszu 
zgodnie z datą urodzenia.

Subfundusz Rok urodzenia Uczestnika PFR PPK SFIO

PFR PPK 2025 1967 i wcześniej

PFR PPK 2030 1968–1972

PFR PPK 2035 1973–1977

PFR PPK 2040 1978–1982

PFR PPK 2045 1983–1987

PFR PPK 2050 1988–1992

PFR PPK 2055 1993–1997

PFR PPK 2060  1998–2002

PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
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Zmiana części udziałowej oraz dłużnej 
w poszczególnych latach funkcjonowania 

subfunduszy zdefiniowanej daty PFR PPK SFIO

Polityka inwestycyjna PFR PPK SFIO

Inwestowanie wpłat do PFR PPK

Część dłużna

Część udziałowa

10–30%25–50% 0–15%

50–75% 70–90%

2019 2020 2025
1 rok 5 l.

PFR PPK 2025

85–100%

Początek 
uczestnictwa
w PFR PPK

60–80%

20–40%

40–70%

30–60%

10–30%25–50% 0–15%

50–75% 70–90% 85–100%

2019 2030 2040
10 l. 5 l.

PFR PPK 2040

5 l.

20352020
1 rokPoczątek 

uczestnictwa
w PFR PPK

40–70%

30–60%

10–30%25–50% 0–15%

50–75% 70–90% 85–100%

2019 2025 2035
6 l. 5 l.

PFR PPK 2035

5 l.

2030

Początek 
uczestnictwa
w PFR PPK

40–70%

30–60%

10–30%25–50% 0–15%

50–75% 70–90% 85–100%

2019 2020 2030
1 rok 5 l.

PFR PPK 2030

5 l.

2025

Początek 
uczestnictwa
w PFR PPK



Polityka inwestycyjna PFR PPK SFIO

Każdy z subfunduszy zdefiniowanej daty charakteryzuje się odmiennym profilem inwestycyjnym, 
który w sposób ciągły jest dostosowywany do zmieniającego się wieku Uczestników.

Zdefiniowana data subfunduszu, zwana też rokiem docelowym, określona jest w nazwie danego 
subfunduszu. Wraz z upływem czasu i zbliżaniem się roku docelowego zmniejsza się procentowy udział 
części udziałowej, a zwiększa – dłużnej. Tym samym ogranicza się zmienność instrumentów, co zmniejsza 
poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu.

60–80%

20–40%

40–70%

30–60%

10–30%25–50% 0–15%

50–75% 70–90% 85–100%

2019 2035 2045
10 l. 5 l.

PFR PPK 2045

Początek 
uczestnictwa
w PFR PPK

5 l.

20402025
6 l.

60–80%

20–40%

40–70%

30–60%

10–30%25–50% 0–15%

50–75% 70–90% 85–100%

2019 2050 2060
10 l. 5 l.

PFR PPK 2060

5 l.

20552040
21 l.Początek 

uczestnictwa
w PFR PPK

60–80%

20–40%

40–70%

30–60%

10–30%25–50% 0–15%

50–75% 70–90% 85–100%

2019 2040 2050
10 l. 5 l.

PFR PPK 2050

5 l.

20452030
11 l.Początek 

uczestnictwa
w PFR PPK

60–80%

20–40%

40–70%

30–60%

10–30%25–50% 0–15%

50–75% 70–90% 85–100%

2019 2045 2055
10 l. 5 l.

PFR PPK 2055

5 l.

20502035
16 l.Początek 

uczestnictwa
w PFR PPK
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Analiza top-down
o macro view
o limity wewnętrzne
o alokacja

Semiaktywny
proces 
inwestycyjny

Analiza bottom-up
o analiza fundamentalna
o analiza portfelowa
o selekcja

DEPARTAMENT 
ZARZĄDZANIA

KOMITET 
INWESTYCYJNY

Biuro ryzyka
o limity ustawowe
o limity wewnętrzne
o miary ryzyka

Kontrola ryzyka

inwestycyjnego

PFR PPK SFIO

Proces inwestycyjny w PFR PPK SFIO

PFR PPK SFIO
Proces inwestycyjny jest realizowany przez zespół zarządzający w sposób ciągły 
i usystematyzowany, z wykorzystaniem analizy makroekonomicznej, analizy 
fundamentalnej oraz analizy portfelowej. 

Ryzyko inwestycyjne jest stale monitorowane i nadzorowane przez ekspertów 
ds. ryzyka.
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Zasady podejmowania decyzji 
inwestycyjnych

Decyzje inwestycyjne są podejmowane przez zarządzających przy wykorzystaniu:

w której poprzez analizę sytuacji bieżącej 
i trendów makroekonomicznych oraz 
analizę sektorową dokonywana jest 
strategiczna alokacja aktywów, czyli 
określenie udziałów procentowych 
głównych klas aktywów, np. akcji oraz 
obligacji, z uwzględnieniem zasad 
dywersyfikacji oraz limitów ustawowych, 
statutowych i wewnętrznych.

w której zarządzający, wykorzystując 
analizę fundamentalną i portfelową, 
dokonują selekcji poszczególnych 
instrumentów finansowych.

Analizy Top–down Analizy Bottom–up
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Nasz zespół

Nasz zespół tworzą eksperci, którzy mają wieloletnie doświadczenie 
w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz długoterminowymi 
produktami oszczędnościowymi.

Ewa Małyszko 
Prezes zarządu PFR TFI S.A.

Ewa Małyszko dysponuje wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu instytucji finansowych 
i zarządzaniu nimi. Od 1998 r. zarządza towarzystwami funduszy inwestycyjnych 
i powszechnymi towarzystwami emerytalnymi jako prezes zarządu w PKO BP 
BANKOWY PTE S.A. i SEB TFI S.A., wiceprezes zarządu odpowiedzialny za działalność 
operacyjną i finanse w KGHM TFI S.A. 

Od 2017 r. tworzy i rozwija PFR TFI. Aktywnie uczestniczy w pracach komitetu 
strategicznego Polskiego Funduszu Rozwoju ds. wdrożenia PPK. Ewa Małyszko brała udział 
w opracowywaniu projektu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jako prezes zarządu 
PFR TFI tworzy również Radę Zarządzających Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Jest członkinią Rady Fundacji EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa 
finansowego oraz przedstawicielem EFPA Polska w Standards and Qualifications 
Committee EFPA. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie i nowoczesne 
rozwiązania emerytalne. 

Piotr Kuba 
Członek zarządu ds. inwestycyjnych

Piotr Kuba dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym 
w obszarze zarządzania funduszami i aktywami, w tym ponad 18-letnim w towarzystwach 
funduszy inwestycyjnych, m.in. Skarbiec TFI. Doświadczony zarządzający funduszami 
rynku kapitałowego, publicznego i niepublicznego, obszarem kontroli ryzyka. Ma licencję 
doradcy inwestycyjnego oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), nadawany przez 
CFA Institute, USA. 
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Kamil Kosiński 
Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Zdefiniowanej Daty w PFR TFI S.A.

Ekspert w długoterminowym zarządzaniu aktywami. Jako dyrektor pionu inwestycyjnego 
Pekao PTE S.A. w latach 2012-2018 zarządzał otwartym funduszem emerytalnym 
o aktywach przekraczających 4 mld zł, osiągając stopę zwrotu na poziomie 42,8%. 
Od 2012 roku zarządzał także dobrowolnym funduszem emerytalnym, który w momencie 
przekazania zarządzania, 1 8 maja 2018 r., był największym dobrowolnym funduszem 
emerytalnym na rynku, o aktywach ponad 80 mIn zł. Stopa zwrotu osiągnięta w okresie 
zarządzania wyniosła 32,5%. Ma licencję doradcy inwestycyjnego nr 638 oraz maklera 
papierów wartościowych nr 3183. 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku finanse i bankowość. 

Michał Sikorski 
Zarządzający funduszami w PFR TFI S.A.

Ma ponad 10 letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, ekspert w analizie 
fundamentalnej przedsiębiorstw, tworzeniu portfeli funduszy i zarządzaniu nimi. 
Pracował m in. dla EY. BZ WBK AM, BPH TFI. W PFR TFI tworzył i z sukcesem realizował 
pierwsze inwestycje PFR Funduszu Funduszy - Pierwszego w Polsce zarządzanego 
lokalnie funduszu inwestującego w fundusze typu private equity.

Od 2016 r. członek komitetu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych 
w Grupie PFR, gdzie uczestniczył w procesie planowania i wdrażania projektu PPK. 
Koordynował projekt i przygotowywał procesy inwestycyjne dla funduszy zdefiniowanej 
daty w PFR TFI. 

Absolwent Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunku finanse i bankowość. 
W 2013 r. uzyskał desygnację CFA.

Izabela Sajdak 
Zarządzająca funduszami w PFR TFI S.A.

Ekspertka w zarządzaniu funduszami składającymi się ze skarbowych i korporacyjnych 
papierów wartościowych. Nagrodzona przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” nagrodą 
Złoty Portfel za osiągniętą stopę zwrotu w kategorii najlepszy fundusz gotówkowy 
i pieniężny w 2017 roku. Pracowała m.in. dla BPS TFI, Santander Bank Polska, Credit Suisse 
w Londynie. Ma licencję doradcy inwestycyjnego nr 294 oraz desygnację CFA.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku finanse i bankowość. 
Ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Nasz zespół
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Daniel Zegadło 
Zarządzający portfelem instrumentów dłużnych w PFR TFI S.A.

Ekspert w zakresie zarządzania instrumentami dłużnymi oraz stopy procentowej 
z 23 letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Karierę zawodową rozpoczynał 
jako fixed income dealer w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Następnie pracował 
w IBP BANK Polska S.A. oraz Credit Lyonnais Bank Polska S.A. jako dealer instrumentów 
stopy procentowej, gdzie brał udział w tworzeniu od podstaw wydziału odpowiedzialnego 
za obrót instrumentami skarbowymi. W Departamencie Skarbu Kredyt Banku zarządzał 
pozycją skarbowych instrumentów dłużnych, a także długoterminowej stopy procentowej 
w złotówce oraz walutach krajów rozwiniętych. Przez kilka lat związany był także 
z grupą Raiffeisen, w której pełnił m.in. funkcję dealera dla całej grupy, w zakresie 
obrotu obligacjami skarbowymi. W latach 2013-2014 pracował w Credit Agricole Bank 
Polska S.A., gdzie zajmował się instrumentami dłużnymi oraz stopy procentowej. W latach 
2014-2019 pracował w Noble Funds TFI S.A. jako zarządzający m.in. subfunduszem Noble 
Fund Obligacji. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.

Marcin Deręgowski 
Zarządzająca funduszami

Ekspert w zakresie rynku akcji, analizy fundamentalnej i wyceny wartości akcji z blisko 
12 letnim doświadczeniem.

Karierę rozpoczynał jako analityk akcji w Millennium DM. W latach 2010-2017 pracował 
w Nordea PTE, kolejno na stanowiskach młodszego analityka akcji, analityka akcji 
i zarządzającego funduszem. W tym okresie Nordea OFE wypracował 72,5% stopę zwrotu 
dla swoich klientów plasując się wielokrotnie w czołowej trójce rankingów rocznych OFE, 
a także zajmował czołowe miejsca w zestawieniu trzyletnich stóp zwrotu OFE. Następnie 
do października 2019 zarządzał funduszem w Aegon PTE. 

Ukończył ekonomię (specjalność finanse) na Politechnice Radomskiej. 

Nasz zespół
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Pracodawca realizuje swoje obowiązki 
w zakresie zawierania umów o prowadzenie 
PFR PPK za pośrednictwem udostępnionego 
serwisu teleinformatycznego iPPK.

Zawierając umowę o prowadzenie PFR PPK 
w imieniu i na rzecz danego Pracownika, 
Pracodawca umieszcza w postaci elektronicznej 
za pośrednictwem serwisu teleinformatycznego 
iPPK dane identyfikujące Pracownika na liście 
Uczestników, stanowiącej załącznik do umowy 
o prowadzenie PPK. 

Momentem zawarcia umowy o prowadzenie PPK 
dla Pracownika jest otrzymanie przez Fundusz 
jego danych identyfikujących od Pracodawcy.

Na zasadach określonych w ustawie o PPK 
umowa o prowadzenie PPK jest zawierana przez 
Pracodawcę dla Pracownika, który ukończył 
18. rok życia i nie ukończył jeszcze 55. r.ż. 
– bez konieczności składania przez Pracownika 
wniosku o zawarcie takiej umowy;

Umowy o prowadzenie PPK nie zawiera 
się dla Pracownika, który ukończył 70. rok życia.

Warunki umowy o zarządzanie PPK 
i umowy o prowadzenie PPK

Tryb i warunki zawierania 
umów o prowadzenie PPK

Uprawnienia Pracownika 
w związku z uczestnictwem 
w PPK

 • wpłata podstawowa Pracownika: 2% 
wynagrodzenia brutto*,

 • wpłata dodatkowa Pracodawcy: 
maksymalnie 2,5% wynagrodzenia 
brutto,

 • wpłata dodatkowa Pracownika: 
maksymalnie 2% wynagrodzenia brutto.

* nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia 
dla osób zarabiających mniej niż 1,2-krotność 
minimalnego wynagrodzenia

 ● przekazania pracownikom informacji 
o możliwości zadeklarowania przez nich 
wpłaty dodatkowej oraz o warunkach 
obniżenia wysokości wpłaty podstawowej,

 ● przekazywania Funduszowi informacji 
o dyspozycjach składanych przez Pracownika,

 ● aktualizacji listy pracowników, na rzecz 
których ma być zawarta umowa 
o prowadzenie PFR PPK.

Obowiązki Pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany do:

 ● obliczania i  odprowadzania wpłat 
Pracodawcy i Uczestnika:

 • wpłata podstawowa Pracodawcy: 1,5% 
wynagrodzenia brutto,

Pracownik będzie uprawniony do:

 ● otrzymywania wpłat finansowanych przez 
Pracodawcę,

 ● odprowadzania wpłat finansowanych przez 
Pracownika, a także do obniżenia wpłaty 
podstawowej (ale nie może być ona niższa 
niż 0,5% miesięcznego wynagrodzenia, 
gdy Pracownik zarobił w danym miesiącu 
nie więcej niż 1,2-krotność minimalnego 
wynagrodzenia),
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 ● otrzymania wpłaty powitalnej oraz dopłat 
rocznych,

 ● wypłaty zgormadzonych środków:

 • w przypadku gdy Uczestnik skończy 
60. rok życia, może wypłacić 25% środków 
jednorazowo i 75% w co najmniej 120 
miesięcznych wypłatach lub 100% 
zgromadzonych środków jednorazowo 
z uwzględnieniem podatku od zysków 
kapitałowych,

 • do 100% zgromadzonych środków 
na pokrycie wkładu własnego 
z obowiązkiem zwrotu, o ile Uczestnik 
nie ukończył 45. roku życia,

 • do 25% środków bez obowiązku zwrotu 
w przypadku poważnego zachorowania 
Uczestnika, małżonka Uczestnika 
lub dziecka Uczestnika.

 ● wypłaty transferowej:

 • na inny rachunek PPK,

 • po ukończeniu 60. roku życia na rachunek 
terminowej lokaty oszczędnościowej 
lub lokaty terminowej prowadzonej 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej 

 • do zakładu ubezpieczeń, jeśli Uczestnik 
zawarł z zakładem ubezpieczeń 
umowę,  na  które j  podstawie 
po ukończeniu 60. roku życia nabędzie 
prawo do świadczenia okresowego 
lub dożywotniego.

Wypłata transferowa może zostać również 
zrealizowana w innych przypadkach, które 
szczegółowo opisuje regulamin PFR PPK.

 ● zwrotu w formie pieniężnej na rachunek 
bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej; zwrot jest 
realizowany na wniosek:

 • Uczestnika PPK,

 • byłego małżonka Uczestnika PPK 
w przypadku rozwiązania małżeństwa, 
ustania wspólności majątkowej, 
umownego wyłączenia lub ograniczenia 
wspólności majątkowej małżeńskiej,

 • osoby uprawnionej lub małżonka 
zmarłego Uczestnika PPK w przypadku 
śmierci Uczestnika PPK.

Szczegółowe uprawnienia Uczestnika 
związane z PPK zostały opisane 
w regulaminie PFR PPK.
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OKRES AKTUALNE STAWKI WYNAGRODZENIA STAŁEGO ZA ZARZĄDZANIE

od do
PFR PPK 

2025
PFR PPK 

2030
PFR PPK 

2035
PFR PPK 

2040
PFR PPK 

2045
PFR PPK 

2050
PFR PPK 

2055
PFR PPK 

2060

03.02.2020 31.12.2024 0,32% 0,41% 0,43% 0,43% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45%

01.01.2025 31.12.2029 0,30% 0,36% 0,41% 0,43% 0,44% 0,45% 0,45% 0,45%

01.01.2030 31.12.2034 0,30% 0,30% 0,36% 0,41% 0,43% 0,43% 0,45% 0,45%

01.01.2035 31.12.2039 0,30% 0,30% 0,30% 0,36% 0,41% 0,43% 0,43% 0,45%

01.01.2040 31.12.2044 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,36% 0,41% 0,43% 0,43%

01.01.2045 31.12.2049 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,36% 0,41% 0,43%

01.01.2050 31.12.2054 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,36% 0,41%

01.01.2055 31.12.2059 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,36%

01.01.2060 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

Stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie 
subfunduszami PFR PPK SFIO

Wynagrodzenie stałe Wynagrodzenie zmienne

1. Towarzystwo będzie pobierać 
wynagrodzenie stałe za zarządzanie 
poszczególnymi subfunduszami w 
wysokości nie większej niż 0,5% 
wartości aktywów netto danego 
subfunduszu w skali roku. Aktualnie 
pobierane stawki wynagrodzenia 
s t a ł e g o  z a  z a r z ą d z a n i e 
poszczególnymi subfunduszami 
w kolejnych okresach prezentuje 
powyższa tabela.

2. Na zasadach określonych w ustawie o PPK i statucie 
funduszu PFR PPK SFIO Towarzystwo może pobierać 
wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników 
poszczególnych subfunduszy, w wysokości 0,1% wartości 
aktywów netto subfunduszu w skali roku.

Opłaty i koszty związane 
z uczestnictwem w PFR PPK SFIO

Opłata za wyniki pobierana jest pod warunkiem:

 ● realizacji dodatniej stopy zwrotu subfunduszu za dany rok,

 ● osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez subfundusz 
przewyższającej stopę referencyjną, którą ustalono, 
opierając się na zasadach wskazanych w rozporządzeniu 
wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 ustawy o PPK,

 ● osiągnięcia na ostatni dzień wyceny listopada w danym 
roku stopy zwrotu przez dany subfundusz na poziomie 
nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy lub 
subfunduszy tej samej zdefiniowanej daty.
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3. Zasady oraz wysokość kosztów i opłat 
związanych z prowadzeniem PPK wskazanych 
w art. 50 ustawy o PPK są jednakowe 
w odniesieniu do wszystkich subfunduszy 
zdefiniowanej daty wyodrębnionych w ramach 
PFR PPK SFIO:

4. Poza wynagrodzeniem Towarzystwa 
za zarządzanie subfunduszem fundusz może 
pokrywać z aktywów subfunduszu następujące 
koszty związane z jego funkcjonowaniem:

5. Koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 5) i 6), 
mogą być pokrywane z aktywów subfunduszu 
do wysokości:

1) w przypadku kosztów dotyczących całego 
funduszu - na podstawie stosunku wartości 
aktywów netto subfunduszu do wartości 
aktywów netto funduszu z dnia wyceny 
poprzedzającego termin płatności,

2) w przypadku kosztów związanych 
wyłącznie z funkcjonowaniem subfunduszu 
– są one pokrywane w całości z aktywów 
subfunduszu, 

3) w przypadku kosztów, które związane 
są z transakcjami nabycia lub zbycia 
składników aktywów funduszu – obciążają 
one subfundusz w takim zakresie, w jakim 
dotyczą proporcjonalnie składników aktywów 
subfunduszu, 

4) w przypadku kosztów związanych 
z funkcjonowaniem subfunduszu, niebędących 
kosztami związanymi z transakcjami nabycia 
lub zbycia składników aktywów funduszu 
– na podstawie stosunku wartości aktywów 
netto danego subfunduszu do sumy wartości 
aktywów netto subfunduszu wszystkich 
subfunduszy, których koszt dotyczy.

5) wynagrodzenie depozytariusza,

6) koszty związane z prowadzeniem rejestru 
uczestników funduszu lub subrejestru 
uczestników subfunduszu,

7) podatki i opłaty wymagane w związku 
z działalnością subfunduszu, w tym opłaty 
za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia 
wynika z przepisów prawa,

8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku 
z działalnością subfunduszu, postanowieniami 
statutu funduszu lub przepisami prawa,

9) koszty druku i publikacji materiałów 
informacyjnych subfunduszu wymaganych 
przepisami prawa,

10) koszty likwidacji subfunduszu,

11) wynagrodzenie likwidatora subfunduszu.

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych 
lub banków, z których fundusz korzysta, 
zawierając transakcje w ramach lokowania 
aktywów subfunduszu,

2) prowizje i opłaty związane z umowami 
i transakcjami funduszu zawieranymi 
w ramach lokowania aktywów subfunduszu,

3 )  p r o w i z j e  i  o p ł a t y  z w i ą z a n e 
zprzechowywaniem aktywów subfunduszu,

4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji 
depozytowych i rozliczeniowych, z których 
usług fundusz korzysta w ramach lokowania 
aktywów subfunduszu,

1) 0,5% średniej wartości aktywów netto 
subfunduszu w danym roku kalendarzowym – 
gdy wartość aktywów netto tego subfunduszu 
jest niższa lub równa 10 000 000 zł,

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej 
wartości aktywów netto subfunduszu, 
ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy wartość 
aktywów netto subfunduszu jest wyższa 
niż 10 000 000 zł.

Koszty, o których mowa w ust. 4  pkt 11), 
mogą być pokrywane z aktywów subfunduszu 
w wysokości nie wyższej niż 0,5% wartości 
aktywów netto subfunduszu w skali roku.

W okresie, w którym wartość aktywów netto 
subfunduszu jest niższa niż 2 000 000 zł, 
Towarzystwo pokrywa z własnych środków 
koszty subfunduszu, o których mowa w ust. 4. 
pkt 5), 6), 8) i 9).

Koszty działalności subfunduszu, które 
nie są wskazane powyżej, oraz niebędące 
wynagrodzeniem Towarzystwa za zarządzanie 
subfunduszem pokrywa Towarzystwo 
z własnych środków.

Zobowiązania dotyczące wyłącznie jednego 
subfunduszu obciążają tylko ten subfundusz.

Zobowiązania, które dotyczą całego funduszu, 
obciążają subfundusz proporcjonalnie 
do udziału wartości aktywów netto 
subfunduszu w wartości aktywów netto.



Synergia GRUPY PFR

Instytucja 
wyznaczona

dostęp do oferty PPK

przejęcie FZD od innej instytucji*

Portal 
informacyjny

szkolenia

prezentowanie instytucji finansowych

* w przypadku braku możliwości kontynuowania działalności 
przez wybrany podmiot zarządzający

ewidencja Uczestników PPK

rejestr instytucji finansowych

Ewidencja
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Dlaczego my

Kompetencje: stworzyliśmy specjalny 
zespół do zarządzania PFR PPK, 
zatrudniamy ekspertów we wszystkich 
obszarach działania PFR TFI

Efektywne wsparcie: nowoczesne 
rozwiązania informatyczne 
do obsługi PPK dla Pracodawcy 
i Uczestników

Wysoka jakość: jako wyznaczona 
instytucja f inansowa jesteśmy 
skoncentrowani na PPK, które stanowią 
główny obszar naszej działalności, 
i jak najwyższej jakości usług w ramach 
PFR PPK

Synergia Grupy PFR: zastosowane 
rozwiązania wykorzystują wiedzę 
i doświadczenie całej grupy 
PFR jako instytucji pełniących 
kluczowe funkcje w systemie PPK

Instytucja wyznaczona

G wa ra n t u j e my  Pra co d awco m 
i Pracownikom możliwość przystąpienia 
do PPK

Podejmiemy współpracę 
i będziemy gotowi zawrzeć 
umowę o zarządzanie z każdym 
Pracodawcą

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 
od nieruchomościowych, przez 
fundusze venture capital, private equity, 
w obszarach ekspansji zagranicznej, 
po fundusze otwarte, jakimi są fundusze 
zdef iniowanej daty, przeznaczone 
dla PPK

Stabilny akcjonariat:  100% 
kapitału zakładowego PFR TFI 
należy do Polskiego Funduszu 
Rozwoju S.A. Jesteśmy zespołem 
profesjonalistów, firmą wiarygodną 
i stabilną finansowo
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Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter marketingowo-
informacyjny i nie stanowi oferty zawarcia umowy 
o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie 
PPK, a informacje nim objęte nie stanowią 
u s ł u g i  d o ra d z twa  i nwe s tycyj n e g o 
ani udzielenia rekomendacji inwestycyjnych, 
a także nie są formą świadczenia usług 
doradztwa podatkowego ani pomocy 
prawnej. Materiał został opracowany 
przez PFR TFI S.A. w celu zamieszczenia 
na portalu mojeppk.pl. W niniejszym materiale 
wykorzystano źródła informacji, które PFR TFI 
S.A., analizując z najwyższą starannością, uważa 
za rzetelne i wiarygodne. PFR TFI S.A. nie może 
zagwarantować, że przedmiotowe źródła 
są w pełni wyczerpujące i w pełni 
odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie oceny 
zawarte w niniejszym materiale wyrażają 
wyłącznie opinie ich autorów. 

Fundusz PFR PPK SFIO nie gwarantuje 
osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych 
ani uzyskania określonych wyników 
inwestycyjnych przez poszczególne 
subfundusze wydzielone w jego ramach. Należy 
liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, 
ale również z ryzykiem utraty części wpłaconych 
środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka 
związanych z inwestowaniem w jednostki 
uczestnictwa subfunduszy wydzielonych 
w ramach PFR PPK SFIO znajduje 
się w prospekcie informacyjnym oraz 
w kluczowych informacjach dla inwestorów 
(KIID), dostępnych na stronie internetowej: 
www.pfrtfi.pl. Informacje zawarte w niniejszym 
materiale nie powinny stanowić podstawy 
podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed 
dokonaniem inwestycji należy zapoznać 
się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID

subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu 
PFR PPK SFIO.

Subfundusze wydzielone w ramach 
funduszu PFR PPK SFIO mogą inwestować 
powyżej 35% wartości swoich aktywów 
w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, 
poręczane lub gwarantowane przez Narodowy 
Bank Polski lub Skarb Państwa. Z uwagi 
na potencjalny znaczny udział instrumentów 
o charakterze akcyjnym pośród lokat 
subfunduszy wydzielonych w ramach 
funduszu PFR PPK SFIO wartość aktywów tych 
subfunduszy może charakteryzować się dużą 
zmiennością. 

PFR TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia 
Komisji Nadzoru Finansowego, która 
jest organem sprawującym nadzór 
nad PFR TFI S.A. oraz funduszem PFR PPK 
SFIO. PFR TFI S.A. została zarejestrowana 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000486060. PFR TFI S.A. 
posiada kapitał zakładowy w wysokości 
48 000 000 zł, w pełni opłacony, oraz 
NIP 1070027625. PFR TFI S.A. zostało 
umieszczone w ewidencji Pracowniczych 
P l a n ó w  K a p i t a ł o w y c h .  Ws z e l k i e 
dodatkowe informacje są przekazywane 
na indywidualne żądanie. 

Prawa autorskie do niniejszego materiału 
przysługują PFR TFI S.A. Wykorzystywanie 
go bez pisemnej zgody PFR TFI S.A. 
lub w sposób naruszający przepisy prawa 
autorskiego jest niedozwolone.  
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Wspieranie długoterminowego oszczędzania 
oraz budowanie bezpieczeństwa finansowego 
Polaków poprzez zarządzanie PPK traktujemy 
jako misję i fundament lepszego jutra nas 
wszystkich.


